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ня 2022 року. Вступники, які будуть брати участь у конкурсі на місця держав-

ного замовлення, повинні не пізніше як за день до проведення творчого конкур-

су (в період з 24 червня до 15 липня 2022 року) написати письмову заяву і по-

дати її до Приймальної комісії.  

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 

оригінали  документа, що посвідчує особу. 

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передба-

ченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус”; 

• копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних 

(крім випадків, передбачених законодавством); 

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і ко-

пію додатка до нього; 

• копію сертифіката з української мови НМТ (національного мультип-

редметного тесту) або сертифікату ЗНО (зовнішнього незалежного оціню-

вання) минулих років (2019-2021) для вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра; 

• чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см. 

 Для вступників, які мають проходити творчий конкурс, Університет може 

провести електронну реєстрацію для участі в ньому за умови подання вступ-

ником сканованих копій (фотокопій) документів. 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в 

них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу. 

Додаткова сесія творчих конкурсів проводиться для вступників на базі 

ПЗСО, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 9 до 

16 серпня  2022 року. 

Оцінка за творчу роботу виставляється у балах згідно з критеріями оціню-

вання, наведеними у Програмі творчого конкурсу.  

До участі у конкурсі допускається абітурієнт, який набрав за творчу роботу 

124 і більше балів. Максимальна кількість балів за творчу роботу − 200. 

 Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра  на основі 

повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою 

формулою: 

Конкурсний бал (КБ)   КБ = ТК; 

  

де ТК - оцінка творчого конкурсу за шкалою 100 – 200. 

 Для вступу за спеціальністю 022 Дизайн (спеціалізація “Промисловий ди-

зайн”) на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спе-

ціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, осві-

тнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з норматив- 
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